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......... ...._.........._.__ _____ ~ 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~~~~~~~~-~~~~~~~·ft!!!'91!~~~------~~~~~~~~~~~~------~~---~~~~~ 
Ekonomik Haberler 

lorkı 
Ye, Lübnan Suriye Arasında 

licari Mübadele lmklnlırı l 
~~eruttan Şark Ajanamın bildir 
•, ~ .göre Geçenlerde Lübnan 
~ rıyeyi ziyaret edere1' bu 

Dtın ihtik•r yapın iki tıcırıthane 
kapatıldı 

~ ~l•lu~tlerle Türkiye arasında· 
• , ~C.ri mtlnaaebetlerin in1'itaf 
'-llt'tlcıif meaelesinin mahallinde 
"1klt eden Türkiyenin Yakın· 
~' .t•lci ticaret ataşesi B. Dr. 
l,t'ı•ı Ad.a1 Ankaradaki temas-

11111 t' . ' B t t" ~ ne ıcesını eru ıcaret 

a'1 reisine göndermiştir. 
~tık Adayın mektubu bilhassa, 
~, ;ra hükumetinin Fransız 
'-tı •ıı altındaki memleketlerle 
~tıtete 11ıüteallik aşatıdaki karar 

1 •ldı;ını bildirmektedir. 
~fı- Çok kısa bir müddet 
'i nd~ alacaklı olan Lübnan 
{elı tacirlere tediyat, 

~'U - Manda altındaki mem
' 1 trle Türkiye arasındaki 
'ı r,_t ttıünaıebet, mübadele eaa 
"~e . 3 rıne kurulacaktır. 

~' - Tiirkiye • Suriye ve Lfi
~ ~tı ''•ıında nakliyat m•sele
'i..-l:ı~"•i müzakerelere mevzu 
~l(tır 

s_;Yrıi :ıawanda, Lübnan ile 
~tıJ l)e7~ ihtiyaçları olan Türk 
'•ıı' lııyvanlaranın ihracı hu
• tıd 
ili d a Ankaranın mfiıaade-

(d e bildirmektedir. 

•na Ziraat Bankasının pamuk 
.\:Obayaatı dıvam ediyor 

\d ana Ziraat Bank.asının çiftçi 
~ tı:ı P•aıulc mübayaası devam 
S::ltdir. Banka son parti mil· 

~ ~ ;~rıda 65 !:in kilo klevland 
~ 0.0QO kilo yerli pamuk 
~~ p etlbif oldutundnn 100 bin 
'İtı~llluk ihracı için Ticaret Ve· 
,,.. en emir verilmiştir. Bu 

.. ,il 'b 1 racını banka yapacaktır. 
4~ -

n•nın bir yıllık portakal 
~-~~ rekoltesi 
~taj 11•nın 939-940 portakal re· 

~1 teçcn yıla nisbetle bir kat 
r. B 

rli u yıl Adana, Kozan, 
• Ceyhan, Osmaniye ve 

~~en 24765000 portakal, 1 

'
~,1• 973000 limon, 851 bin 

ırı, 548 33() • 6800 turunç ki cc· 
~I• 76500 adet naraciye 
~ b elde edilmiş ve şimdiye 
"lllıilt~nların ~O milyonu ihraç 

Gırıılı.erı ·Tamir .. ·için Saç 
~'-'1:ı Bulunamıyor 

L..:' ,trJt harbden sonra ba, 
ti'4 de: de111ir ve saç buhranı 
ı_. ._._İr ~'? etmektedir. Gemile-

~"! Çın İcab eden uzun aaç 
ııııı, d '-t.11 

111• ıtı ve hariçten 
'ıı.., •lına111adıtı için bir çok 

1 L. l•111ir edilememekte ve 
Q ... 

\' '- ._6 
8 '-rette 1efere çıkma· 

~tiht••tle edilmektedir. 
. tı 1-ltd· l.u fekilde devam 

İt'i b ırde Mıntaka Liman 
t._, u ••purları ıefere çık· 

~, ~· ~endecektir. Bu ıuret 
it ll&ld' 
... ıye buhranı haf· 

• 
1 •u .. temeldir. 

~. y -
\'~it 'P•ğıcıtıırın Toptıntıaı 
lia,. Ve y 

411 İd •patı Tacirleri 
1 llre L t" T' ~ ta· qeye ı ıcaret 

~lıd, ;. toplantı yapmıştır. 
~ -lor\l liıcaret Vekaleti Bat 

11111 111~ aldu Nezihi Erkıon 
b~1l"~ ve tiftik, yapağı 

' 'la..rı' d .. • e ıorütiilıııüt-

Meniilatikir komi11onu elle
rin.leki malların fiatlarını sebep
aiz yere yükıelterek ihtikar ya
pan iki mfie11eseyi muvakkaten 
kapatbrmıthr. 

Enelki akşam vilayete tasdik 
ettirilen bu kararlar dün tatbik 
olunmuıtur. 

Diier taraftan fatura ııabteklr
lıtmı haber verecek olanlara 
iatedikleri malı normal fiatla 
İktisat Vekaleti teskiliitı her za· 
man temin edecektir. 

Yüksek fiatla mel aatıp fatu· 
ralara &fağı fiat yazruağa kal
kıtan birçok hilekar toptancıla· 
rın bu yeni tedbirle yakalana· 
cakları tabiidir. 

Tuğlalar hakkındı nizamname 
İktiıad Vekaleti, memlekette 

yapılan tuğlaların vaaıf, tip ve 
kalitelerini teabit makaadile ye
ni ltir nizamname bazırlamak

tadır, 

Nizamname buıü•lerde aon 
ıeklini alacak ve tetkik edilmek 
tlzcre Devlet sürasına rönderi· 
lecektir. 

Rakı !arımız Japonyıda çak rağbet 

gGrdüğünden yine göndırildi 
Japonyaya nümune olarak gön· 

derilen rakılar Jnpon halkının laü
yük rnfbetine ınazhar olmuştur. 

Bunun üzerine Japonyadan çok 
miktarda rakı siparişleri başlamıı· 

tır. İlk partiler evvelce ihrn9 edıl
miıtir. Bu k.erre yine japonyaya 
mfihim mıktnrda rakı iÖnderilmit· 
tir. 

ltılyı ılı ticarıt ınlışm111 
Pariatea ı•len haberlere ılre, 

hlkumetimizle ltalya araaında bir 
tiearet anlaımaıı akdi buıuıan

da Romada eereyan etmekte o

lan müzakereler hitmit ve ha· 
:r.ırlanan anlatma parafe eflil· 
mittir 
Yakında imzalaaacak olan bu 

anlaımaya röre, mübadele edi
lecek eıya 800 milyon liret kıy· 
metinde olacaktır. İtalya mem· 
leketimizden yün, pamuk, to
bıam veaaire ribi maddeler ala· 
cak, bunlara mukabil manifatu· 
ra, otomobil ve eıkiden Alman· 
yadan eelbedilen tıbbi ec:r.a ve
recektir. 

Almınlarlı yınl itillfın mahiyıtl 
Gümrlklerden çıkurılan 5 mi

lyonluk Alman etyaaı yeriue o 
kadar mal röndereceğiı:. 

Gümrüklerde birikmif olup 
bir kaı ay evvel hikiiaetia ea
rile çıkartılıp piyaaaya datıtı· 

lan 5 milyon liralık Alman malı 
yerine Almaayaya 5 •İlyon li· 
ralık ihracat yapılauı takarrlr 
etmiıtir. 

Almanlarla parafe edilen bu 
anlatmalardan baıka yeoi bir 
anlaıma yapmak huıuıaada he
niz biç bir mibakere cereyan 
etmemit olduğu da anlafılmıfhr. 

DUnyı Pamuk Fiyatları 

27. 1. 1940 
Liverpol (lb : peni) : 
Alivre Middinır Aline Uper FGF 

Mart 7.97 10.84' 
Mayı• 7.95 10.87 

New· Y orh: (lb : Dolar ıenti) : 
Middiag Mart 10.78 11.13 

~ 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
---~---

lıra Vekilleri Hıyetinin 26.1.1940 tarih ve 2112752 sayılı karunımealla 
kabul olunan TUrk-Fransız ledlye, Kredi, lstıkraz, 

Ticaret ve Kliring Anlaşmaları: 

1°) 6 ajusloı 1935 Anlaşma- 1 

aı•ın prim A laesabına kayıtlı 

matl6bat: 01
0 

94 

2') 6 afuıtes 19J5 Anlaşma· 
aının A hesabına kayıtlı matlii-
bat: 0 

0 88 
J?) 15 hu.İran 1'137 Anlaşma· 

aının C heaabınn kayıtlı matlu-
bat: 0

0 70 

Madde 2 - 1 inci maddeyi 
tatbikan teklif edilen sureti tes· 
viyeyi kabul edecek matlubat 
aahibleri kabul keyfiyetini 20 
şubat 1940 dan evvel Takas 0-
fiıııine bildirmelidirler. 1 i n c i 
maddede mezltiir esaslar üzerin
den Takas Ofisi marifetile leh. 
!erine yapılacak tediynt ibrayı 

mutazammındır. 

Madde 3 - 1 İnci maddeyi 
tntbikan teklif edilen sureti tes· 
viyeyi kabal etmiyecek olanlara 
aid matlubat ile 23 atustos 1939 
tar i b 1 i Tediye Anlaşmaaının 
9 uncu madlieıinde mezkur kı 
ıı~lara dahil Glup da 19 teşri· 
nienel 1939 tarihinden sonra 

A prim, A ve C hesaplarına 
kaydedilmiş veya edilecek olan 
matlubat 23 ağustos 193!) An
laşmaıının 7, 8 ve 10 uncu mad 
deleriade derpİf edilen şerait da. 
bilinde ve mezkur Anlaşmanın 
8 inci maddesinde işbu lahikanın 
4 üncü maddesile icra edilen ta· • 
dillt nozarı itibara alınarak te•· 
viye elunacakhr. 

Madde 4 - 23 ağustos 1939 
Tediye Anlaıa:ıasının 8 inci mad
ieai zirde.ki bükümlerle tebdil 
elanmuıtur : 

"Tirk Franıız Ticaret Şirketi
nin Tiırk menıeli malların id
balioe •lteallik muamelitı yu
karıda mu1arrah huıust takas re· 
)imine tabi dej"ildir. idhal ede. 
ceği malların bedeli Şirket tara
fından zirdeki aerait dahilinde 
kallauılacaktır : 

1°) 0ı, 6 ıı B heaalınna geçiril
mek iı:ere Ofise telliye edile
cektir. 

2'1) 
0 ~ 10 u aşatıda taarib e· 

dilen eşkale rire müterakim ti
cari uıatlultatın tesviyesine tah· 
ıiı edilmek üzere Ofise tevdi 
olunacaktır. Bu niıbet ih!iyaçla
ra faik tediyelere müncer olur. 
sa otomatik •urette tenkiı. edi
lecektir. 

Pariste 8 kanunusani 1940 da 
iki nüsha olarak tanzim olun· 
muştur. N. Menemenciotlu 

li. Daladier 

1939 ° 0 4 faizli 25 milyon 
İngiliz liralık krediye müteal· 

lik Anlaıma 
Harp malzemesi karıılıtı ola

!"ak Tür1' hükumetine 25 milyon 
lugili:ı liralık bir kredi açılma11 
için Tirkiye Cümburiyeti ile 
Fransa Cümhuriyeti Hükumeti 
ve Büyük Britanya ve Şimali 

İrlanda Birletik Kırallığı Hükü· 
meti nraıında lıuaule gelen iti
lafı nazarı itibara alarak yuka
rıda iımi geçen llükimctler mez
kur kredi o in teknik eşkil ve şe
raitini tanxiaı etmek üzere aşa
tıdaki laikümleri kararlaıtırmıı
lardır. 

Madde 1 - Türk Hlkumeti· 
ne açılan 25 milyon İnıiliz li· 
ralık krc.li ,u ıuretJe kullanıla· 
caktır : 

Fransız Hükumeti, Türk Hü· 
kfimetine tekil. ve şartları Fran· 
sı:ı ve Türk Hükumetlerinin sa
lahiyet sahibi mümeaailleri ara
sında aktedilecek huauıi uıuka· 

velenamelere mevzu teşkil eyli· 
yecek olan harp malzemeıi ıııa

tışları yapmnta muvafakat ede
cektir. Bu muknvelenamelerde 
derpiş edilecek vadeler hulul 
ettikçe, Fransız Hükümeti, mez
{<ur mukavelelerin tatbikatı do
layısile vacibüleda olan meblağ· 
ları Türk Hükumetinin salahi · 
yel sahibi mümessillerile bilitti
fak alakadar Fransız Dairelerine 
tesviye edecektir . 

Birleşik Kırallık 1arııfından te
min edilHek malzeme, gerek 
alikadar Hükumet Daireleri ta· 
rafından devredilme, gerek hu· 
suıi müe11eHler tarafından tes
lim olunma tckilleriıule verile
cektir, il• malzemenin verilme 
tekil ve tartları Türkiye Cüm
buriyetiain Londradaki Diplema
tik Ajaaları ile Exports Credia 
Guarantee Departement arasmda 
aktol.ınacalı buıual bir mukave
lename ile ve Hükumet Daire
lerinin her birile veya laer mües· 
sese ile yapılacak huausl kon· 
tratlarla tanzim edilecektir. 

lllnlar, Emirler, Tebliğler 

lstanbul Belediyesinden · 
Daimi Encümenin 30.1.940 tarihli ye 910 - 753 aayıh kararıua 

tevfikan J Şubat 940 tarihinden 31 Mart 940 tarihine kaclar, Sömi
kokun şehrimizde, Zonguldaktan doğrudan doğruya kÖ•Ür getirten 
tüccarın deposunda vasıta üzerinde teslim edilmek f&rtile, toptan 
ve perakende ton aatış fiatının 22 lira 80 kur1ı1ş elarak tealtit edil
diQ-i ilan olunur . 

• • 

UNAKASALAR 
i lf&at -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - -

İzmir Posta Telgraf ve Telefon Müdürlüğünden: 
Ek)iltmeye konulan iş: lzmir posta binalarının tamiratı. 
Keşif bedelleri 4118 lira 62 kuruştur· 
Eksiltme U.2.40 perıembe günü sant 14,30 da PTT müdüriyet bi

nasında ve komisyon huzurunda nçık eksiltme ile yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak miidiiriyet levazım ka-

leminden bedelsiz surette alınabilir. 

I 
Ekıiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk muvakkat teminat 

vermeleri ve nafıa dairesinden bu iıe girebileceklerine dair alınmıı eh. 
ı liyet veı>ikaı11 ibraz etmeleri lazımdır. 

ı İzmir Belediyesinden : 
1 Damlacık 426 sayıla aokakta J50 metre boyda kaualiza1yen 

1 yaptırılmaaı, feu işleri müdürlüğündeki keşif ve ıartnaoHıi veçhil 
açık ekailtmeye konulmuıtur. Muhammen bedeli 870 lira elap ihale· 

1 si 23 2.940 cuma günü aaat 16 dadır. jttirak edecekler 65 lira 25 
kuruıluk teminatı i' bankasına yatırarak makbuzlariyle encümene 

1 ıclirler. 

1 İnhisarlar Çamalta Müdürlüğünden : 
l Mevcut keşif ve proje üzerinden tuzlamız lokantasında vücude 
ıetirilecek baca teşkilatı, pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. 

1 

Keşif bedeli 245.77 liradır. Talip olırnların yizde 7,5 muvakkat 
teminatları ile ihale günü olan 23 'ubat 19-10 da saat on dörtte 
Tu:ı.la müdürlük bina.anda bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

1 Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 
ı Açık ekailtmeye konulan iş Çaııak~.alc·Ezine ıoscainin 31 +000 

1 km. den ayrılan Pınarba,ı·Mahmudiye-Uvecik - K1ı1mburnu-Çamoba. 
Geyikli yolunun l ~+350 km. kısmı üzerinde toprak tesviyesi ile 

l kısmen mevcut yolun islah ve teaviye ameliyatı olup bedeli ketfi 
5192 lira 75 kuruştur. 

1 ihale 19.2.140 larihiae rutlayan pazartesi günü saat 15 ve Na-
fılıl müdürlüğü binaaında toplanacak komisyon lauzurunda yapılauk. 
tır. Eluiltmeye ıirebilmek içiu taliplerin 389 lira 48 kuruıluk mu-

1 vakkat teminat vermeleri ve Çanakkale vilayetine müracaatla ala
cakları ehliyet veaikaaı ile ticırret odatı vesikasını ihale pnü komiı. 
yooa ibraz etmeleri lazımdır· 

Bu işe ait evrakı ketfiyeyi ıörmek ve taftilit almak iıtiyenle
rio nafıa müdürlütüııe müracaatları ilin olunur. 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Ödemit-Adagide yolunun 2+000-10+ 710 uncu kilometrola

rı araaında 6141,30 metrekare kaldırım infasiyl• kuru kirrir ve 
1 abıap ik&a ve kasis ve toprak tesviyesi işi 7947 lira 74 kuruş ke
ııf bedelile ve 15 gün müddetle açık eks"ltmeye koouldutandan is· 
teklilerin Nafıa müdürlütündeki keşif evrakını tetkik elierek 2490 
aayıb yan hükümlerine göre bıuırlıyacakları teminatlarile birlikte 
22.2.940 pa:ı.arlcai günü saat J 1 de daimi encümene başvurmaları. 

ı Tokat Vilayeti Daimi Encümeninden: 
j Tokat Turhal yolunun 244+ 277-244+927 kilometreleri 
arasındaki yapılacak parke kaldırım ve beton turutvar in
ıaatı Nafıa Vekaletince tasdikli 22649 lira 13 kuruı keıfine 
göre 28.2.940 tarihine rastlayan çarıamba günü saat 15,30 
da umumi mecliı ıalonunda eksiltmesi yapılmak üzere ka
palı zarf uıulile eksiltmeye konulmuftur . 

3 ) Bakiye iki Hiikumet ara
sında bu husuı için ınilo'akid 
Anlaşmalara tevfikan, doğrudan 
dotruya Türk· Fransız Ticaret 
Şirketi tarafmian gayri ticari 
matlubatın tesviye.ine tahaia edi
leeektir". 

İşbu mukavcleaamede veya 
kontra'tolarda dcrpif edilecek va
ııleler hulul ettikçe airlctik Kı
rallık Hükumeti, Türk Hlkumc
tinin aalibiyet aabibi mümessile· 
riyle bilittifak vacibüt tediye 
meitli~ları Tirk hiikumetile Bir
leşik Kıkalhk Hilku metinin inti
hap edecekleri bir banka vasıta· 
aile alakadar daire ve müeaıe
ıelere teniye edecektir. Bu te· 
diyeler bar~ ve komiayonauz 

Her iki Hlkuraetin mutaba- icra olunacaktır 
katına iktiran etmİf hususi An- Frrnsı:r. Hikiimeti ve .Birletik 
laımalnr mucibince ıayri ticari Kırallık Hikılmeti tarafından 
matlubatın teniyeıine tahsia e- Tirk Htkümeti lııesabına rerek 
dil•ek Üı:ere Franaaya yapıla11 alelhesap, gerek kati tedi1e ola
Türk menıeli emtia idhalltı da ralr bu saretle yapılacak tediye
lauıusi takas rejimi haricinde ka- ler, İnıili:r. lirası olarak Türk 

l Muvakkat teminat 1698 lıra 68 kuruıtur. 
Eksilmeye girmek latiyenlerin eksiltme için mayyen elan 

günden en az sekiz gün evvel Tokat Nafıa Müdürlüfünde 

hr. Hükümeti namına talulacak elaa 
Madde 5 - İtba lahika imza hesaba tediye yapıldıtı tarihte 

tarihinde mcr'iyete girecektir. 7.İmmct kaydolanacak ve faiz-
İıbu bükümleri tasdikan bu lerle .itfa şartları bakımıDdao 

buıuata uaulü veçhile salahiyet- mezkür tarihten itibaren alea· 
tar Julıomış olan Murahhaslar air: olaea:ktır. 

İfDU l&bikayı imza etmitlerdir. 1 (Duamı Yar) 

müteıekkil ehliyet vesikası Komisyona müracaatla veıika 
alması, Ticaret Odasında kayıtlı oldujunu gösterir dijer bir 
ltelsreyi de hamil bulunması ıarttır-

Teklif mektupları, iıbu vesikalar ve muvakkat temina
tm makbuz veya banka mektubile birlikte tarifata kanuniye 
dairesinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ko· 
misyon Reisliğine verilir ve mukabilinde makbuz alınır. 

Yukarda yazılı olan!arın haricinde ıönderilecek teklif 
mektupları kabul edilmez. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarında tealıhur YU 

kubulduiu tardirde mesuliyet kabul edilemez. 
Her nevi rüsum, telllllye, ••zete ilin ücretleri üzerine 



Mlaab.a Gazeteei 

Bug··n i an olunan Münakasa ve üzayedeler Liste • 
1 

~----------------------------------~---
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

Münakasalar 
in aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kanalizasyon yap: 150 m. 
Ödemiş·Adağıda yolunun arasında 6141.30 

m2 kaldırım inşa.sile kuru kargır ve ah· 
şap iksa ve kasis ve toprak tesviye-

aç. eks. 870 -
" 7947 74 

si işi 

İzmir posta binalarrnın tamiri 
Baca tamiri 
Pınarbaşı-Mahmudiye Üve:::ik Kumburnu Ça

moba-Ge} i k l ı yolunun arasında toprak 
tesviyesi ile kısmen nıevcut yolun ıslah , 
ve t e viye ameliyatı 

Tokat-Turhal yolun un arasında parke lcal
darım ve beton trotuar inş. 

,, 
paz. 

kapalı 7. 

4118 62 
245 77 

5192 75 

22649 13 

Haçlar, Klini ---M al~_!, Hastahane Lvz. 
Muhtelif ecza: 7 kalem 
Etü ve makinesi sıhbat işleri için 

aç · eks . 

" 
1086 ıo 

950 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Çubuklu gaz depoları elektrik tesisatı ta- aç. eks. 
miri 

Haseki hast. mutfağma konulacak hava· 
gazı ocağı ve teferruatı 

,, 

800 98 

4850 -

obilya, büro V...!_!_V eş1.'!!!. Muşamba, Hah, v. s. 

Büyük dolap, camlı yazıhane, istorlu do- aç. ekı. 1399 -
lap, sandalya ve koltuk: 7 kalem (24 
parça) 

K reste, tahta ve saire 

Muhtelif ebatta kadron ve tahta: 1650 ad. aç. eks . 
(23 m3 110 dsm3) 

M U t ferrik 

Nalbant takımı: 7 tak. 
Hayvan: 20 baş 
Mutfak ve çamaşırhane ocakları ve te-

ferruatı 

Tuz küfesi: 3000 ad. 
Lastik rondela: 2000D ad. 
Mutabiye malzemesi: 12 J alem 
Terkos musluğu: 8 ad.-tulumba sifonu: 4 

ad. süzgeç: 1 ad.·ateş tuğlası: 5000 ad -
boru ve somonu: 6 ad.-saat tulnmba
sı: 44 80 m. galvanizli dirsek: 24 ad.
dirsek (T): 28 ad.-dökme izgara demi
ri: 50 ad. 

rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru erzak iat. hastaneleri için 
Yaş sebze: 6 kalem (temd ·) 

" : 8 " .. 
Yulaf: 175 t. 
Sadeyağ: 1 O t. 
T oll fek er: 26 t. 
Patates: 32ö t . 
Sadeyağ: 37 5 t. 

B. ü 7 a y e d e 1 e r 
imal odunu: 518 kental 

sı:1amura yaprak: 3 t. 
Müstahzar ecza hasaa terazı ve otoklav 

Hurda demir 

aç. ekı. 

kapalı z , 

aç. ckı. 
,, 

paz. 
,, 

kapalı z. 

kapalı z. 

n 
,, 
n 
,, 

aç. art. 

n 
,, 

paz. 

1172 71 

350 -

6500 -

802 50 
800-

3245 -

6965 07 
1008 -
2210 -

1050) -
14100 -
7280 -
3250 -

46875 -

ihale olunacağa aittir Dah fazla bilgi edinmek isteyen ke- 1 

t if, proje ve eksiltme şartnamelerini görmek arzu edenlerin 
Daimi Encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ilaçlar, l linik ve ispençiyari a.IAt, Hastane Lvz. 
----------------------~----------------- ----İzmir Belediyesinden: 
Sıhhat işlerinde kullanılmak Qzere bir elü ve makinesi liiatın alın· 

mnsı ynzı işleri müdiirlO~ündeki fenni ve mali şartname i veçhile ntık 

eksiltmeye konulmuştur · Muhammen bedeli 950 lira olup ıbalesi 21.2.40 
çarşamba günfi saat 16 dadır. iştirak edecekler 71 lira ~5 kuruşluk te
minatı iş bankasına yatırarak makbuzu ı le enclmcne gelirler• 

••• 
7 kalem muhfelif ec:ıta alınacaktır. Bak : İnlıiaarlar Um. Müd. 

illnlarına. 

Elektrik, Havag zı , alorifer (Tesisat ve Malz.) 
Tarsus Belediye Riyasetinden: 

Tarsus k ıabasının elektrik ihtiyacı için 3 safhalı 58 per
yotli 220·380 veya (110·190) (50) ila (100) kilovat amper ta
katinde bir müten vip ceryan elektrik makineıl ıatın alına
caktır. Ellerinde böyle bir makine bulunan ıatıcıların maki
nenin evsafı ve fiya t teklifiyle Tarsus Belediye riya.etine 
müracaat etmeleri· 

Keıif 
bedeli 
800,98 

ilk 
İstanbul B•lediyeıinden : 

teminatı 

67,07 Çabaklu ıaı: depoları elektrik tesiaatında yap- , 
tırılacak tadilat ve tamirat. 

485 ,00 363,7J Haseki butenHİ mutfatıoa konulacak havaıazı 
ocatı ve teferrüatı. 

Keıif bede~lerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı itler 

65 25 

308 90 

389 48 

1698 68 

81 45 
71 25 

60 07 

363 75 

104 93 

87 98 

26 25 

487 50 

60 18 
60 -

243 38 

522 38 
76 -

166-
7b7 50 

1057 50 
546-
244 -

3516 -

8 22 

İzmir Belediyeıi 
İzmir Vilayeti 

23.2.40 16 -
22 2-40 11 -

İzmir Posta ve Telgraf ve Telefon Müd. 22·2·40 14 30 
14 İnhisarlar Çamaltı Müd. 23·2 40 

Çanak. Nafıa Müd. 19-2-40 15 -

Tokat Vilayeti 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
İzmir Belediyeıı 

İst. Belediye1i 

,, 

O.O. Yolları Haydarpaşa 

İ.t. P.T.T. MOdürlitü 

Kayseri Askeri SAK 
İsparta Aıked SAK 
İst. Belediyesi 

inhisarlar Umum MGdürldtG 
,, 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
Kırklareli Aıkeri SAK 

f.t. Belediyeıi 
Bornova Aıkerl SAK 

" Çaaak. jHdr. 1 ei Alay SAK 
,, 

Edirne Aık. SAK 

" 
" 

lıparta Orman Müd · 
Buraa 1 ci icra-Buna Reci ıolı.. 
ÜıkGdar icra Mem. Kadıköy İıke· 

le cad. No 42 
Zonpldak Beled. 

• 28-2 40 15 30 

27-2-40 14 
21-2-40 16 

26 2·40 14 

26-2-40 14 

26-2·40 ıo 30 

28-Z-40 15 -

21-2-40 15 -

26-2-40 15 -

27-2 40 15 -
27-2-40 16 -
13·2·40 10 -
16-2-40 15 -

22-2-40 15 -
15-2-40 11 -
15-2-40 10 -
28-2·40 10 -
28-2-40 10 -

1-3·40 11 -

1-3·40 ·~ -
1-3-40 16 -

14-2-40 14 -
12.16·2·40 14 -
16.23-2-40 14 -

12·2-40 

ayrı ayrı açık ekıiltmeye konul 1 : uştur Şartnameler Zabıt ve Mua
melat müdürlütil kaleminde görülecektir. ihale 26 2.940 pazarteai 
güni saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Teliplerin ilk temi
nat makbu& ve1a mektupları ve 940 yılına aid ticaret odatı ve iha
leden 8 r•• evvel fen işleri müdilrlütüne mtlracaatla alacakları 
fenni ehliyet vesikalarile ihale ıünü muayyen aaatte daimi encii
mende bulunmaları. 

Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İıtanbul Belediye11inden : 

Ayfır depoıu seyiıleri için yaptıralacak 3-0 çift iıkarpin temdi. 
den açık eksiltmeye konulmuftur. Tahmin bedeli 150 lira ve ilk te
minatı 11 lira 25 kuruıtur Şartname zabıt ve muamelat müdürlü-

fÜ kaleminde görüleeektir. ihale 20.2.940 aalı fÜ•tl ıaat 14 de dai
mi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temia«t makbuz veya 
mektupları ile ihale ıloü muayyen aaatte daimi encümende bulun
maları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Ha va Satınalma Komiıyonundan : 
18 bin metre yazlık elbiselik kumaş par.arlıkla aatıu alınacak: 

tır. Muhammen bedeli 17,100 lira olup kati temiaat miktarı 2565 li
radır · Pazarlığı 16.2.940 cuma ıünü ıut 1 l de hava 1&tınalma ko· 
m11yonunda yapılacaktır. idari _şartname ve ev1&fı her gün ötledcn 
ıonra komiıyondan alınabilir. lıteklilerin muayyen gilo ve saatte 
kati teminat ve kanaat belgeleriyle komiıyonda bulunmaları. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonu•dan : 
Komiıyonumuzda mevcut nlmune ve f&rlnamHiae ıöre ko 

mutaolık "birlikleri ibtiyaoı ~n yirmi bet bio adet pamaklu bez 
yelek pazarlıkla 1atıo alınacaktır Müoakuaıına lJ.2.940 salı fÜni 
aaat on dört buçukta başlanacak ve a7ni fÜDde ihaleai yapılacak-

ES 1 

11 Şubat 114D ,,,, 

iNŞAAT MALZEMESİ 

ISTANBUL PİYASASI TOPTAN FlY ATLARI 

Alçı yerli 

,, " 
50 kg.lık torbası 
40 ,, ,, 

180 
80 

,, alman 
Asfalt yerli 

50 ,, -,, 
kilosu -

' 

,, ecnebi 
Çimento natürel 

-
" süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

,, 
tonu 

" 

ııoO 
1800 

Çini tanesi -
4 

" " 
Fayanı ecnebi -" -,, ,, (aksamı) 

Kireç (su) 
,, (toz) 

" tonu 800 
650 

ıOOo 
100 

,, (tat) 
Kiremit (Bakırköy} 

,. (Eskişehir) 

., (Kütahya) 
,, (Büyükdere) 

Künk (çimento) 
,, (toprak) 
,, (dökme boru) 
., (ecnebi) 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyükdere prese) 

,, (Feriköydeliksiz) 

,, 
kilosu 
tanesi .. 

" ,, 
santimi 
numarası 

kilosu 

" metre murabbaı 
bini .. 

., (Kağıthane delikli) ,, 
,, .( ,, deliksiz) ., 
,, (ateş, yerli) tanesi 
., ( ., ecnebi) ., 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
., (kaplamalık çıralı) ., 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
., (pervazlık köknar) ,, 

tt 

" ., 
,, 

" 

o 75 

3 
8 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

-

----- t tır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık •• 
ma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund~~ 
30 bin metre pamuklu be:ı alınacaktır. Pazarlıkla ek•1

; 

16 şubat 940 cuma günü saat 14,30 da Tophanede levuı~ ı 
liği ıatıoalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedali 7~4, 
ilk teminatı 56.! lira 50 kuruştur. Nümunesi komiıyonda g<Sr~,ı 

* • • 2 bin metre muhtelif renk yakalık çuba alıoacaktır• ,, 
lıkla eksiltmesi 13.2.940 salı günü saat 14,30 da Tophanede l•. g 
amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 
lira ilk teminat 690 liradır. Nümuneıi komisyonda ıörüUir. 

Mobilya, BUro,ve ev &!yası, Muşamba, Hah Y.s. 
Devlet Demiryolları lıletme U. Müdürlüğündrııı: 

Muhammen bedeli 1399 lira olan muhtelif miktarlarda 
dolap, camlı yazıhane istorlu dolap, sandalya ve koltuk ıibİ 
meden mürekkep 7 kalem 24 parça ahşap eşya 26.2.1940 ~Iİ 
günü 1aat lo,30 on buçukta Haydarpllfada gar binası •ah• 
komiıyon tarafından açık ekıiltme usulile satm alınacaktır. t 

Bu ite rirmek isteyenlerin 104 lira 93 kuruşluk İnuvak1'• 
nat ve kauuoan tayin ettiti ve•aikle birlikte ekıiltme l'lnÜ 
kadar komiıyooa müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ait şartnameler komiıyoodan parasıll olarak 
maktadır. 

Kereste, Tahta le . 
aıre 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyecı için 1650 aded (23 metre mikabı 1 IO d~ 

mikabı) muhtelif eb'adda kadron ve tahta alımı açık elı 
konulmuftur. Eksiltme 28.2.940 çarıamba aaat 15 de B. po ~ 
binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplan•" fi 
ıatım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli ı ıtı 
kuruş muvakkat teminat 87 lira 98 liradır. t 

Taliplerin o lbaptaki şartnamesini görmek ve muvaklı~ 
nallarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müd~!a 
kalem levazım kısmına eksiltme günü ve saatinde de !P"~ 
için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat ısı' 
komisyona müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Askeri Fabrikalar U. M Satınalma Komiıyonllııd" 
Tahmin edilen bedeli 3 bin lira olan 50 ton met• 

aakerl fabrikalar umum müdürUiğü merkez 1atınalma kollli~ 
12.2.940 pazartesi ıilnü 1aat 15,30 da pazarlıkla ihale ed 

11 
Şartname para11ı1 olarrk komisyendan verilir. Taliplerin O' 
teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3· 1_ 
Tindeki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al;)' 
eardan olduklarına dair ticaret odası vesikaaiyle me:ık0' 
saatte komisyona müracaatları. 

DeTlet Demiryolları ve Limanları İşletme Um um fd 1 
Muhammen bedeli 6 l00 lira olan 10000 Kg. kalın "'"-'ı 

ile 10000 Kg. kompreaör yatı 26.! 940 pazartesi fiinl. ti: 
on bet buçukta Haydarpaıada Gar binası dahiliodek• 
tarafından kapalı zarf usulile satın alıaaeaktır. _, 

Bu işe girmek isteyenleri• 457 lira 50 k11r•tl•k 
1 

temint kanunun tayin ettiti veıikalarla tekliflerini m••t•t~ 
nı ayni gün saat 14 3o on dört buçuta kadar Komiı7e11 
vermeleri lazımdır. J.J 

Bu iıe aid fartnameler Komiıyondan para11z olar•k 
tadır. 

I 

li 

,, 
lif 
tı 

~ 
l> 

' il 

il 

• 
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Utef rr i ----
Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

•al 3~~ liralık 12 kalem mutabiye malzemesinin pazarlığı 13.i?.940 
!4~ g_unu snnt 10 da yapılacaktır. Taliplerin ilk teminatları olan 

lıra 38 kuruşla birlikte Çanakkale.le miistahkem mevki sahnal-
• kooıiay nuna m r caatları. 

Tahmin 
Bedeli 

2539, 
1155,00 

İstanbul Belediyeıtnden : 
ılk 

Te inatı 

190,50 İtfaiye ekipleri i~in Saraciye malzemesi 
86,63 Eyüp kazaaı dahilindeki yolların tamiri 

içia moloz taıı, ·kum ve 9akıl 

• Tahmin b dellerile ilk teminat mikdarları y11karıda yazılı itler 
Jrı ayrı aıık ekailtmeye kon1ılmuttur Şartnomeler Zabıt ve muıı· 

t_•llt M dörUiğü kol minde ilSrdleccktir. İbole 26.2.940 pa:r.arteıi 
-~ııG ıaat 14 de daimi n lmende yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
,.~net nıakbuır. veya mektuplan ve 940 yılına aid ticaret odası ve-
1 ıdarile ih le ıünü muayyen aatte daimi encümende bulumaları. 

Devlet D miryolları ve Limanları İtletme U· ldareıinden: 
lal'b Açık eksiltme usulile sabn alınacağı evvelce ilin edilmiş iken 
•O 

1 
_ bulunmamuından dolayı mubayaa edilmiyen 2500 aded hasır 

l t:'ie. lfenc açık !ksiltme uıulile ve 12.2 .940 pazartesi günil saat 
lat e Sırk cıide 9 işletme bina& oda A. E. Komisyonu torafmdan 
lir 1; alınacoktır. Muhammen bedeli 450, muvokkat teminatı 33,75 

• 
1
'· Şartnameler paraaı:a olnrak Komiıyondan verilmektedir. 

İstanbul Belediyesinden : 
flrb Cerrahpafa hastanesinde yeniden in'a edilen mutfak ve çama
lil • 11e için alınacok mutfak ocakları ve teferruatı kapalı zarf usu· 
tı ~;;ail~mcye konulmuıtur. Tahmin bedeli 6500 lira ve ilk temioa· 
~ili . lıra 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt Müdürlüjü 
[)/11Hnde garüleeektir. ihale 26.2.940 pazartesi günü saat 15 de 
h ııni Eac:ümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu:ı Ye· 

ıtıı lnektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası nıikalariyle 2490 
llillle.ralı kanuna göre bazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale p· 

••at 14 e kadH Daimi Encümene vermeleri. 

lspart Askeri Satınalma Komisyonundan : 
•ab· Tümen ihtiyacı için yirmi bat hayvan satın alıoacaktır. Hayvan 

10 iplerinin her gün mesai aa.atı dahilinde tümen Satınalma komiı-
llun, .. ti 'l l uracao arı ı An o unur. 

- .... •· .. 
-- • 

Tepebaşı Drom 
kı:ımı 

Gece ı;aat 20,30 da 

O KADlN 

lriikl.il Caddeai Komedi 
kıımında 

Bu aktam taat 20,30 de 
OGLUMUZ 

Bu akşamdan itibaren 

BEYÖGLUNDA 
Beıtekar 

MUHLiS SABAHADDİN'in 
yudıiı ve bes!elediti ikinci 

BİR MASAL 
Revü suarede gala ile baş· 

layacaktır. Bu revilde Mualla 
Aıliye, Salahaddin Pmnr Ke

remi temsil edeceklerdir. 
Revü içinde o dene ait 

KÖÇEK OYUNLARI 
Mezay Balet yalnız aalonumu:ı
daclır. 34 ortistin sahnemizde 
akrobat varyete ve baletleri. 

Her pazar 3 ten 6. Ya kadar 
ÇAYLI MA TiNE 

Tel: 43776 

lstanbul Deri Piyasası 
( HAM ve lŞLE.NMIŞ ) 

~eçi_ ~erisi 
Tuzlu kuru Çıfti 210 2l5 Kt 
Tula tiftik :rı 140 150 > Ciasi Miktarı 

Mubam•en bed. 
lira kr. 

% 7,5 tem. Eksiltme 
lira kr. şekli saah 

Koyun derisi 
Tuzlu kuru Kiloıu 48 
Hava kurusu :ıı 60 
Tula Çifti -

51 Kt Muhtelif ecaa 1 kalem 1088 10 81 4i açık ek. 14 
65. - > Taz küfesi lôOO adet 802 50 60 18 > > 15 

Kuzu derisi 

Hava kunıs11 çifti 
Salamura l 

Manda d erisi 

Tu:alu kuru kilo.su 70 
Salamura :» 48 

Oi_!!.k derisi 

Kuru (tuzlu) çifti 110 
Sıiır derisi 
-~-

Tuzlu kuru kilo• 71 
Salamura > 

Kösele 
--~ 

Sıtır birinci kiloıu 
> ikinci .-

Manda birinci ::ıı 
> ikinci ~ 

Metin 

IO 

190 
178 
150 
125 

Elvan birinci adedi 120 
:. ikinci > 70 

Be7az çekme 1 • 100 
.. .. il :» 80 

§ili!iyan 

Elvan birinci adedi 120 
» ikinci ll 100 

Beyaz birinci a. 110 

-. - :ı> Listik rondeli 20000 :» 800 00 . 61) 00 :» » 16 
1 - Numnae n 7 kalem eua müfredat liıtesi mucibince yuka

rı.ıa cinı ve miktarı yazılı üç kalem eşya açık eksiltme us11lite aa-
- .- » 
-.-, tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 

75 
5 

150 

85 
55 

2JQ 
180 
170 
135 

130 
80 

110 
100 

» 
> 

> 

> 
ll 

:» 
Jı 

:ıı 

l> 

ll 

> 
ll .. 

)) 

> 

atleri hizaları da yazılıdır. 
ili - Ekıiltme 27.11.940 salı ,-finü Kabataşda Levazım ve Ma• 

lıtayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapllacaktır. 
iV - Kiife ve rondeli nümunesi her gün sCSır.ü ıeçen Şubeden 

rörülebileceti gibi ecza müfredat listesi de para,n:ı alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

• u 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(1100) 1-4 

* * ... 
l - 6 x 8 telli ve 14,5 onsluk kalk üte clikiıli 70 X 102 eb' adın

ia 250.000 a.let kalküte mamuliitı çuval utın ahuacaktır. 
il - Akreditifi idorece temin edilmiştir. Pazorlığı 12.11.940 pa· 

zartesi günü saat IO da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapıl .. ca&uıdan isteklilerin pazarlık için 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kur Komiıyona gelmeleri . t937) 4--4 

• • • 

Cinai 

Maltepe Barut deposu iskele 
tamiri, bekçi kulübesi in-

Keıif bedeli %7,5 t~m . Eksiltme 
lira kr. lira kr. şekli saati 

4431 08 323 33 açlk eksiltme 14 

> ikinci > SO 

150 
110 
140 
120 

fl veaair. 
:» Kabataşda lnbiaarlar binaları 1246 02 93 45 > • l5 

--------------------~------ önüne trotuvar inf&al. 

Güzel 
Marangoz 
Sanatlar Akademisi 

işleri 
MUdUrlUjUnden : 

1 - Ketif ve ıartnameleri mücibince yukarıda mahiyeti bülase
ten yazıh her iki inıaat açık eksiltme usulile yaptmlacaktır. 

11 - Ketif bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri 
hizalarınia yar:ılıdır. 

l - Akademi Teıtyinl sanatlar Şubesinin aodllj atllyeal i9in açlk ek 1 ili - Eksiltme 22.11. 40 per9embe günü Kobataıda Levaum 
ailtae .aalil ile" 18n modlaj mnıaal "54" plan9et, "25,, b6st sehpası n Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
"I,, ae malzeme iolabı yaptırılacaktır. Motllaj mosaları•dan bebe· iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden keşif 
nnin aubammco bedeli "40'', pllntetin ı.o,85''' büıt ıehpasmın betlellerine röre 22 ve 3 çer kuruş mukabilinde alınabilir. 
"19", malzeme tlolabının da "50" liradır. 1 V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve Hntlerde 

- 2 - 811 itlere aid tartnnme, resim ve diğer evrak beılelai:& ela- Yo 7,5 ıüvenme parasile ve şartnomelerin F. Fıkrasında yazılı ve 
Kırldareli A keri Satınalma Komisyonundan: 1 rak Akademi İdaresinden alınobilir . saikle birlikte:: mezkür Komisyona gelmeleri. (963) 2- 4 

lipt ~IJatıde cinsi yazıla malzeme paıı:arlıkla satın alınacoktır. Ta· 3 - Açık eksiltme 12.2.940 pazartesi ıünü saat 14 de Catalo· ı- --------
~~ •~ıb 16.2.940 ouma günü aaat lö de Kırklarelinde Askeri Satınal- 1 flan.la Yüksek Mektepler Muhasebecilitinde yapılacaktır. @ - O İŞ O E p O 5 U 

0 tnisyonuna a-elmeleri. 1 4 - Hey'etı amamiyesinin muhammen bedeli "1290,90" lira 
Adet Cinsi · tutaa bu işlerin muvakkat teminatı "96,82'.' liradır. 1 ~ O M . i B R AH İ M B E R K M E N 

8 Terkos muslutu 5 - Açık ekıiltmeye kanuni evsafı haiz olanlardan \,ir maran· V ~ 
4 Tulumba sifonu ro• imalathanesine sahip olduklarını vesika ile iıbat edenler a-ire '92e T Ü r k i Y e n i n e n z e n g İ n Ç e Ş i t 1 İ s i 

5Q~ Süzgeç itilir. (646J l - J _ •• en asri Diş Deposudur. 

60 
22 x 11 x 6 eb'ndmda normal ateı tutluı 
Boru Ve .omuDU ı ı i 

D a i m i b i r s e r g i y e m a li k t i ..-. 
~ mtivaz Sahibi ve Yazı ılerl Direktörü: small Gh'lt 

,8() Metre saat tulumbaıı İ lstanbul, Mıakulyan Han No. 2. 3, 4, s. 
2 Ba sıldı~ı yet: Akın Baıımevi stanbul 

4 Galvanizli dirsek -----------.,._----~ 
28 (T) dirs k 
50 Dökme izgara demiri 

l<.e.yıeri Aıkeri Satınalma Komityonu Riyasetinden: 
~Qı 7 lalıtıoı nalbant takımı açık ekıiltmo ıurelile alınacaktır. Mu

~•n ~edeli JSO lira olup ilk teminatı 26 lira 25 kuruştur. 
•lesı :ıı.2.940 çarşnnba ırlnü saat 15 de yapılacaktır. 

t, I Şartııa.111esi her iÖn komisyonda fÖrfilebilir, lıtekliler \,elli (ÖD 

lahoda komiıyona müraoaatları 
• * • 

tıa.C:~Oo adet tuz: küf esi ile 20.000 adet 16.ıtik rondela alı· 
~Bak: inhisarlar u. Müd. ilanlarına. 

~Zahilie, Et, Sebze v~ 
lstanbul Belediyesinden : 
İlk 

Teminatı 

81,00 
48,00 
87,00 

Çocukları .kurtarma yurdu için et. , 
,, n ,, kuru erzak 
,, ,, ,, ude ve zeytia 

yatl ve ıı:eytin 

l' tanesi 
t'dct ahn:ıln bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yuılı me· 
••~,il~ B•d•iye 2490 numaralı kanunun 43 üncü madceıinin Hn fık· 
•c ~u göre ayrı ayrı pazarlıkla aatın alınoc ktır. Şartnameler Zabıt 
~~c,t111 

.. lat Müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale 26:2.940 pa· 
l~ tcın~Unfi saat 14 de dajmi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
"'•ik.ı 1~•t makbuz veya mektuplan ve 940 yılına a id ticaret odası 
~'1•rı.•rale ihale günü muayyen aaotte daimi encümende baluama· 

l\ı Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
:,Gn(l b~iı~aki maddelerin kapalı zarfla ekıiltmeıi 1.3.940 evma 
~tıdcrı b~a arıuda yazılı santlerde yapılacaktır. Zarfların ihale aaa• 

0 '-is10 ' 18 t evveline kadar Edirne.le aanayi kıtlaaında ıatınalma 
nulla verilmeıi . 

Miktarı 

kilo 
26000 
32500 
UiOO 

Tutarı 

lira 
7289 
3251 

46871 

Teminata 
lira 
548 
2-« 

i516 

ihale 
saati 

11 
15 
16 

yallık ihtiyacı için IG.sumu olan mulatelif einı 
zorf usulile eksiltmeye konulmuttur. Tahmin 

(Devamı 4 Pe6 1ayfada) 

• 
ıy 

3 ŞUBAT l 940 VAZİYETİ 

A K T 1 F: 

Kua: 

Altı•: Safl kilotram 
aakRol 

Ufaklak 

Dahildeki Muhabirler : 
Altı•: 5aff kiloram 
Terk liruı 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

16.178.7 1 22.786.750.31 
12.911.321.50 
t.688.082.61 

294.$05.19 

14.083.158,90 
r 

Altın •fi lıdlogram : 10.912.3-48 
Altı•• tahvili kabil serbeet dövizle 
Diter dlvider ve borçlu klirinf 

19.409,08 

ltakl7.lerl: 

Hazine Tahvilleri : 

Derub .. .di. enakı nokd.iye kartılıtı 
Kanw••• &8 inci medieleriae tev
fikan huine tarafındon vaki tediyat 

10.822.696.48 

158.748.563.-

17.987.178.---- -
Senedat Cibdam : 

11eart Ha.t.ler 

Eaham ye Tahvlllt Cii:addanı: 

(Dendııt. e.IUea Hralu nakdlyeni 
A - ) l •rtıhtı Llaam ve Tahrillt (hl· 

(\art laıyaetle) 
B-Serlıtut eıham •e &alavht 

Avansları 

Huia•7• ıu.. vatleU avane 
Alba Ye ıil•İ• •..n.e 
Tala•illt t.eri•e 

Ht11edular: 
Muhtelif: 

~5.581.S 3,19 

n 

50.IOl.040,5 t 
l.J94.140,88 

1.5!0.00I,-
12_4U,f.4 

7.808.T22, -

Yekin: 

. 
""ı 

Lira ' 
37.358.154,42 

294.8ft5,ll 

24.92'.262,46 

140.761.3M,-

115.511.SOJ, ıg 

S9.ztı.881,ll 

17.Ml.147,T4 

4.500.000,-
16.115.249,51 

-516.ftM.888,70 

AS F: 

. erınaye: 

1hu1 at ak~··• : 
Aıli n fevkallde 
Hu.W. 

( 

Ted vüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217.184,25 
--6.000.000,-

Denıı.te edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunall 6-8 inci meddelerine tev· 
fikan kezine tarofmdon vaki tediyat _!.7.987.178,- ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 140 76 1.385,-
Karfllığı tamamen nltın:olarek ila- ı 
vetca ted.aviile vazedilen 17.000.000,-

~ 
Reeıkont mukaltili ilaveten tedavü · 

Lira 

15.000.000,-

10.211.134,25 

le n.zcdilen 140.000.000,- 297.761,385, -

Türk Lirası Mevduatı : 36.870.932,32 

Dö•i• Taahhüdatı : 
Altuıa tahvili kabil dövi:der 3.752.23 
Dlfer d6vizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 44.749.496,79 44.753.249,02 

Muhtelif: 111 .455.988, 11 

YekCın : 516.058,618,TO 

1 Temmuz 1938 taribloden itibaren : iakonto haddi Yo 4 Altın üzerine % 3 
• 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 m oi Ptra 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 moi Ptra 2700 

Le No. Ptrs 5 

DIM.ANCMl 11 FEVRIER 1140 

Quotldi•n ela• AdJudicatlon& 

ADMINISTRATION 

--MAKASA GAZE 
Galat , fermenecilerCnd. 

J a . 2me Et g<:! 

o 9 11-12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite ı'adres er 
iı l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
---~~~--- ---- ~--~·~-=-..,....~~--Mode Prix Cautioo. Lieux d'adjudication et du 

Objet de ı'adjudication d'adjudicat. esümaüf proviıoire Cahier deı Cbari' .. Jour1 Heurcs 

Adjudications au Rabai~ 

ravaux canalisntion: 150 m. 
:rı terrassement et CQnstr. pave en ma
çonnerıe et bois de 6141,3 m2 ıı route 
Ôdemiş·Adagide 

epar. batisses P.T.T. lzmir 
cheminee 

" ravnux terrnsscment et en partie repı:r roule 
Pınarbaşı-Mahmudiye-Üvecilc-Kumburnu
Çamoba·Geyikli 

Publique 
:rı 

> 

Gre a ıre 
<f118 62 

245 77 
5192 75 

de Construction-Cartogra,jhie 

65 25 Municipalite lzmir 

308 90 

389 48 

Vilayet ,, 

Dir. P.T.T. lzmir 
Dir. Monop. Çamallı 
Dir. Travaux Publics Çanakkale 

23-2·'40 16 -
22·2-40 11 -

22-2-40 14 30 
23-2-40 14 -
19-2-40 15 -

onstr. parquet en beton s route Tokat-Turhan Pli cacb 22649 13 1698 68 Vilayet Tokat 28-2-40 15 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

,.tuve pr. ıervıce sanit. Publique 950 - 71 25 Municipalite lzmir 21-2-40 16 -
Com. Ach. Econom. Monop. Kabntache 27-2-40 14 -ivers produits pharmaceutiques: 7 lots ,, 1086 10 81 45 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

ep. install. electr. depôt petrole Çubuklu Publiquc 
ppareil de gaz iı air avcc acceu. pr. cuisine " hôpital Haseki 

800 98 
4850 -

60 07 
363 15 

Com. Perm. Municip. lstanbul 

" > 
26-2:.ıo 14 -
26-2-40 14 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoire gnnde, table de bureau avec vitre, Publique 
armoire a store, chaises et fauteuils: 7 
lota (24 p.) 

1399 -

Bois de Consfruction, Planche~.t-Charpenta 

Boiı de con tr. et planches ele diff. dim. : 
16:>0 p. (23 m3 110 d.c.m 3) 

Divers 

Outillage de marechal ferrant: 7 complet 
Chevaux: 20 teles 
Apparcils et uıtensıles de cuiııine et de buan 

derie avec accessoireı 
Couffe de sel: 3000 p. 
Rondelles en caoutchouc: 20000 p. 
Articles de sellerie: 12 lots 
Robineh: 8 p.·siphon pr. pompe: 4 p.-passoi 

re: 1 p.·briqucs refrnctaires: 5000 p.- tu
yaux avec ecrou: 60 p.· pompe pr comp
tcur: - coudc galvanisc: 24 p.- grilles en 
fer: 50 P• 

Provisl ons 

Legume : 6 lots (aj) 
,, 8,,,, 

Avoine: 175 t . 
Bcarre: 10 t. 
Provisionı pr. bôpitaux d'lstanbul 
Sucre: 26 t. 
Pommes de terre: 32,5 t. 

eurre: 37 ,5 t. 

A judicat ion s a la surenchere 
Jute camelote: 4 t. 

,, ,, 5,, 
Autobus 
Obieb eamelotcs: 35 lot 
Boıs de chene: 5052 quintaux-id. de be.tre: 

1791 quintaux 
Camion marquc Chevrolct mod. 31 . de 6 ey· 

lindr s et de 2 t. 
Tracteur camelotc 
Renflouement Yacht V rangel echoue devant 

Tophane et partare decombres avec le 
gouvernement 

Peaux de moutonı et bocufs 
Camion Ford Mod. 933 
Bois de ebene: 548 quintaux 
Produits pharmaceutiques, autoclnve ete. 
Fer camelote 

Publique 

Publique 

Pli cnch 

Publique 
,, 

Gre a gre 
,, 

Pli cach 
ll 

> 

" ,, 
" 

Gre a gre 
Publique 

,, 

" 
" 
,, 

) 

) 

" ,, 
,, 
,, 

Gre a gre 

(3 6ncü sayfadan devam) 

1172 71 

350 -

6500 -

802 50 
800 -

3245 -

1008 -
2210 -

10500 -
14100 -
6965 07 
7280 -
325 1 -

46875 -

271 70 

30 -

~edeli 6965 lira 7 kuruş ve ilk teminatı 522 lira 38 kuruttur. Şart
name Zabıt ve Muaıne at müdürlü~ü kaleminde görülecektir. ihale 
!2.2 940 pert mbe günü saat 15 de daimi encümende yapllacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarl ve 940 yLlına aid 
ticaret odası vesikasile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale günü ıaat 14 e kadar daimi endmeoe 
.ermeleri. 

104 93 lre Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 26-2-40 10 30 

87 98 Dir. P.T.T. Iıtatıbul 28-2-40 15 -

26 25 

487 50 

60 18 
60 -

243 38 

16 -
166 -
787 50 

1057 50 
522 38 
546-
~44 -

3516 -

41 -
87 85 

6 -
500 -

8 22 

Com. Ach. Milit. Kayseri 
) ,, Isparta 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

Com. Ach. Econ. Monc:;p . Kabatache 
> 

" Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

" 
Milii Kırklareli 

Com. Acb. Milit. Bornova 
,, 

" 

21-2-40 

26-2-40 

27-2-40 
27·2-40 
13-2-40 
16-2-40 

15-2-40 
15-2-40 

" 
ler Rerim. Gcndr. Çanak. 28·2-40 

" " Com. Perm. Municip. lstanbul 
Com. Acb. Milit. Edirne 

28-2-40 
22-2-40 
1-3-40 

15 -

ıs -

15 -
16 -
10 -
15 -

11 -
10 -
10 -
10 -
15 -
11 -

" ) " ) 

1-3-<fO 15 -
1-3-40 16 -

Com Ach. Econom. Monop. Kabataş 20-2-40 10 -
,, " 20-2-40 l o -

Bureau Executif Yalova 22, 28·2-40 15 -
Dir. Hyg. et Assist. Soc. Catalotlu 14-2-40 15 -
Dir. Forcts Istanbul 26-2-40 11 -

Juge de Paix du 4me Tribunal Bcyot 16-2-4(1 13 30 
lu, Salon Ventes Municip. 

Def terdarat lstanbul 

" 
) 

26-2-40 14 -
26-2-40 14 -

Ferme For6ts Ankara 14-2-40 

" " 15·2-40 
Dir. For6ts Isparta 14-:2-40 
Bur. Exec. Üslr.ldar Kadıköy lıkele cd. 16,23 2-<fO 
Municipalite Zonıuldak 12-2·40 

15 -
15 -
14 -
14 -

Kfüahya Hava Satınalma Komisyonu Baıkanlıiından : 

Kütahya hava birlikleri ihtiyacı için 120 bin kilo birinci aui 
ekmek alıoacakhr. 

Eluiltmeıi kapalı urf aıuliledir. 
Muhammen bedeli 12 bin lira ve munkkat teminatı 900 liradır, 
Ekıiltmeıi 27 ıubat g40 ıalı güaü aaat l t ele Kütahya merkez 

komutanlıQ'ındaki ıatınalma .komiıyonunda yapılacaktır • 

Şartnamesini görmek istiyeoler beri'ün, eksiltmeye tıtrak •'r 
eckler kanunun icap ettirdiği vesaikle birlikte teklif mektuplarıP1 

ıaat 10 da komisyona makbuz m•kabıli otle vermeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
50 ton arpa 14.2.940 çartamba rfinü saat 15 de pazarlıkla ••• 

ıa alınaeaktır. Muhammen bedeli 3500 lira ilk teminatı 265 liradır· 
Taliplerin belli gün ve ıaatte Çorluda Kor. satJualma komisyonun• 
mlraeaatları. 

• • 

MUZAYEDELER 
İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Şilenin Koruca dağ devlet ormanının A ve 8 terlleriıa" 
den 5052 kental meıe ve 2791 kental de kayın, keıtane1 

gürgen cinslerinden ibaret karııık kömür açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Arttırma 26.2.940 tarihine müsadif pazartesi günü ıaat 
11 de vilayet orm n müdürlüğünde müteıekkil orman alıOl 
ıatım komisyonunda yapılacaktır. 

Meıe kömürünün beher kent linin muhammen bedeli 
16 ve karııık kömürün beher kent linin muhammen bedeli 
iae 13 kuruıtur· 

Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruı tur· 
İsteklilerin kanuni vesikaları ibras etmeleri. 
Şartname ve mukavelename projelerile ıair evrakı ıör' 

mek isteyenlerin İst nbul orman müdürliiiü11e müracaat et· 
melerf. 

İstanbul Defterdarlıfından: 
Alibey köyü dereıinin üzerindeki tahta koprioln yanında tarlı 

itinde bulunan motörsüı. köhne traktör 30 lira muhammen bedel 
tiz.erinden 1atılmak üz.ere açık arttırmaya konulmuıtur. 

ihale 26.2 .940 paxarteıi günü ıaat 14 de Milli Emlak M6d6rll
ıüade müteşttkkil komiıyoaunda yapılacaktır. 

Nunk.kat teminata 6 liradır. 

lıtanbul Sıhhi Müeaaeseler Artırma Ekıiltme KomtsyoPıJ 
Riyasetinden: 

Leyli Tıb Yurdunda wevcud 35 kalem köhne eua paaarlıkl' 
açık arttırmaya çıkarılm.ustır. Tahmin bedeli 271 lira 70 kuruıtar. ~ 

Teminatı 41 liradır. istekliler malları meveud liatesioe röre f•' 
Pata Türbesi karıısmda Leyli Tıb Talebe Yurdu Merkezinde J6'" 
bilirler •• Satıf 14.2 040 çartamba rünü saat 15 te Caralotlunda Sı~· 
hat H içtimai MuaHnet Mildiirlütü binasında karulu Komis1011~ 
yapılaeaktır. 

Ankara Orman Çiftliflnden : .. 
Orman Çiftlitinin me:ı;babada keıeceği koyun ve sıtarların d•'~ 

leri 14 111.bat çar amba j'ÜnÜ aa t 15 te çıftlik milciiriyetiode •f1 

arttırma ıuretiyle talibine ihale edilecektir. 

• • • 933 modeli FORT kamyoneti 15 fUbat perıembe günü ,_,t 
11 te tiftlik müdüriyetinde açık arttırma ıuretiyle talibine satıl•,,)' 
tır. 

Bursa 1 inci icra Memurlufundan: 
936 2401 İsmail ve Yakubun alacaklı vekili avukat S•1 

T abıine olan borçlarından dolayı haczedilip yediemine t•~1'1' 
kılınmıı olan iki kap ve 3000 kilo salamura yaprağın 
kere açık attırma ile ıatııına karar verilmiı olduğuııd,
almaia talip olanların kayanda Reci ıokaiında 2 No. lı ıs':. 
iazada 12.2.940 pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar ~ 
zır bulunacak memuruna müracaatları ve mahcuz yapr•»~ 
beher kilosuna 10 kurut kıymet takdir edilmiı olup bu.ıı ~' 
yüzde 75 ini verene ihalesi icra edilecek, akıt takd''et' 
birinci artırmadaki müfterinin taahhüdü baki kalmak uı.d-' 
ıehtl halin 16.2-940 cuma gunü saat 14 den 16 ya lıt• 
kinci artırması icra edileceği ilan olunur. 

Zonguldak Belediyesinden : . 'I 
Belediye itfaiye garajı önünde birikmekte olan lıurda d•-'',.

pazarlık aaretile ıablıia çıkarıldıtındau istekli olanlar 12.2.SMO *' 
bine kadar encümene müracaatları ilin olunur. 

Üsküdar icra Memurluğundan : ~ 
Bir borçtaa dolayı mahcuz 79 kalem müıtahur ec:ı• il• i 

hassas terazi ve bir otoklnıu IS ıubat 940 tarihine müsadif '
111, 

rüoü saat 14 de Kadiköyünde iskele caddesinde 42 No. e•''
11 ~I 

satılmaaına karar verilmittir. Meı:kur ıünde mahcuz: mallar• ~ı" 
edilen bedel maha men kıymetin yii:ıtdc 75 ini bulmadığı t•lı r' 
aatıt 23.2 940 tarihine müsadif cumn güni ayni ıllafte yapıl•'' b' 
dan talip •!anların mukAr gin ve saatlerde mahallinde hasır 
lunacak memuruna 111firacaatları ilin olunur. 


